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صبرًا  آل الجبرني

نشاطر االخــــــوين
احمد الجبرني      -    ناصرالجبرني

أحزانهم في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى 

والدتهما  الفاضلة
سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

األسيفون:
توفيق عثمان الشرعبي

الشيخ أمين الصايدي - محمد عبدالرب الصايدي
دحان الصايدي - سلطان الشهاب

صبرًا  آل الفضلي

نشاطر الشيخ مسعد سعيد هزاع الفضلي
 أحزانه في وفاة 

»ابن اخيه«
سائلين المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..  انا لله وانا 
اليه راجعون..

األسيفون:

محمد محمد عباس - احمد البوري
صادق باشا - نعمان الزمر

وليد غالب
قاسم الحاشدي

صبرًا  آل الحاج

نشاطر األخ/ محمد أحمد سعيد الحاج
رئيس مؤسسة السالم الخيرية

أحزانه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى 

نجله »قيس«

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:

جميع موظفي المؤسسة 
عنهم/ معمر عثمان علي

صبرًا  آل حمران
 نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى

 الوالد محمد حمران
لوفاة نجله

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

 إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:
حسن أحمد اللوزي - يحيى المترب

محمد قاسم الفهيدي
عبدالملك محمد حمود قاسم الفهيدي

سليمان الفهيدي

صبرًا  آل الضيفي
نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة لألخوة:

وليد الضيفي 
و عماد  و  علي الضيفي

في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

والدهم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:

عبدالولي المذابي - نجيب شجاع الدين

صبرًا  آل المنصوري

نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى األخ

الشيخ/ علي محمد المنصوري 
واألخ الشيخ/ محمد أحمد المنصوري

واألخ االستاذ/ ناصر بن ناصر المنصوري 
الستشهاد المغفور له بإذن الله تعالى

عبدالله محمد المنصوري
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وأهلكم الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:
قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء

 عنهم/د. محمد عبدالولي السماوي
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة البيضاء

عضو اللجنة الدائمة

تتقدم قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ذمار بخالص التعازي وعظيم المواساة لألخ

عمر علي محمد الحجي وإخوانه وكافة آل الحجي 
بوفاة والدهم القاضي

علي محمد الحجي

كذلك نعزي االخ فواز العامري وكافة آل العامري

 باستشهاد  عقيل صالح محمد

سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنهما فسيح 
جناته ويلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان..

 إنا لله وإنا إليه راجعون

األسيفون:

قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر  بالمحافظة

عنهم/ االستاذ/ حسن عبدالرزاق
 رئيس فرع المؤتمر

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لالخ

ربيع القرشي
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي..
 متمنين له حياة زوجية سعيدة والف الف مبروك..

المهنئون  :
والدك طاهر القرشي

شادي القرشي
رشاد القرشي

مصطفى القرشي
يوسف أنعم
باسم أنعم

وجميع االهل واالصدقاء
تهانينا

اجمل التهاني واطيب التبريكات نزفها للشباب الخلوقين : 

ابراهيم علي مقبل الهرش  و  ابراهيم محمدناجي الهرش
عبده محمدناجي الهرش  و  فؤاد صالح حسن الهرش  

 بمناسبة زفافهم الميمون متمنين لهم حياة سعيدة الف الف الف مبروك 

المهنئون  :
علي الشعباني  - يونس الشبامي  - مجاهد الداللي - مجاهد المطري 

قناف الشبامي  - كامل الخوداني  - عادل الهرش

أجمل التهاني والتبريكات محملة بأريج الفل 
والياسمين نهديها للشاب الخلوق 

عبدالوهاب ابو غانم
 -مدير المتابعة والعمليات باتصاالت األمانة

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي اسماه 
»صارم«

جعله الله قرة عين والديه وأنبته نباتًا حسنًا 
ويتربى في عز والديه.. مبروك..

المهنئون :
فارس الصليحي

وكافة طاقم »اليمن اليوم«

وسط فرحة غامرة لألهل 
واألصدقاء اشتعلت فيها قناديل 

الفرح والبهجة شاركوا بها 
الوالد/

عبدالله الخوالني
معلنة عن زفاف أبنائه/

إبراهيم
علي

أحمد
وبهذه المناسبة نتقدم 
لهم باسمى آيات التهاني 

والتبريكات.. متمنيين لهم 
حياة حافلة بالسعادة والهناء.. 

ودام الله السرور..

المهنئون:
وليد وأيمن ونبيل وسالم 
وسليم شعب.. عادل وعبده 

وماجد ومختار وطارق ويعقوب 
وفهد المسوري.. 

محمد وعلي احمد الوادي.. 
وكافة األهل واألصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات لالخ

بسام عبدالله سليمان الكبودي
بمناسبة الخطوبة وقرب 
الزفاف، الف الف مبروك..

المهنئون :
ابو علي صالح الكبودي
ردفان علي محسن
يزيد محمد علي
أخوك ابو عدي

مختار محمد علي
عادل منصور

عبدالرحمن وعواد

نهنئ ونبارك لالستاذ

هالل محمد عائض حقيس
بمناسبة زفافه الميمون.. 
متمنين له حياة زوجية 

سعيدة والف مبروك

المهنئون :

عبدالناصر شرف الدين
المدرسون

 واالداريون وطالب 
وكافة مدارس

 سبأ االهلية بتعز
عنهم االستاذة / بهاء 

وكيلة المدرسة

أجمل آيات التهاني والتبريكات
 محملة بأريج الفل والياسمين 

نهديها للشاب الخلوق
محمد صالح عباس

بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. 
متمنين له حياة زوجية سعيدة.. 

وألف ألف مبروك..

األكثر فرحًا : 

أحمد فرحان -علي زيد
محمد الحملي

وجميع االهل واالصدقاء

أجمل وأرق التهاني القلبية نهديها 
لالخ مجيب ناجي الدباء

بمناسبة ارتزاقه المولود البكر
 الذي اسماه
 »محمد«

جعله الله قرة عين والديه وأنبته 
نباتًا حسنًا..

المهنئون:
عقيد/ صالح علي الدباء

نشوان ناجي الدباء-زياد ناجي الدباء
عبدالواحد الدباء

وجميع االهل واالصدقاء

نهنئ ونبارك األخ 
االستاذ/

عباس اسحاق

بمناسبة زفاف نجليه 

المهندس/ سيد 
و

المهندس/ أبو الخير
فألف ألف مبروك

المهنئون:

محمد الرويشان
رئيس الدائرة التربوية 

وكافة أعضاء الدائرة

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نزفها محملة بالفل والياسمين

 للشاب الخلوق

عبدالوهاب جباري
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. 

تهانينا وعقبى الفرحة الكبرى
الف الف مبروك

المهنئون:
كافة الزمالء في الرصد اإلخباري 

في دائرة التوجيه المعنوي


